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1  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 
 
 

Spiritualitas merupakan salah satu faktor utama untuk kesuksesan organisasi 
dalam jangka panjang. Banyak organisasi saat ini mencari cara untuk berhasil 
dengan menggunakan potensinya dalam memaksimumkan komitmen, kepuasan 
kerja karyawan maupun motivasi internal karyawan melalui berbagai domain 
spiritualitas (Malik et al. 2010). Rego dan Cunha (2008) menyatakan bahwa 
ketika orang memiliki spiritualitas di tempat kerja yang tinggi, mereka akan lebih 
bertanggung jawab terhadap organisasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi. 
Melalui perbaikan terhadap iklim spiritualitas di tempat kerja, manajer dapat 
mempromosikan komitmen terhadap organisasi yang akan berpengaruh pada 
kinerja orang maupun organisasi. Hal ini terjadi karena orang bereaksi positif 
terhadap organisasi yang memuaskan kebutuhan spiritual, memungkinkan mereka 
mempunyai perasaan aman secara psikologis, mempunyai perasaan bahagia dan 
rasa memiliki perusahaan. Pada beberapa kursus manajemen yang dijalankan, 
komitmen merupakan hal utama di mana individu yang mempunyai komitmen 
yang tinggi akan memberikan kinerja terbaik, sehingga berdampak kepada kinerja 
organisasi. 

Menurut Chopra (2002), baik kepemimpinan maupun spiritualitas 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan kinerja organisasi. 
Spiritualitas dalam kepemimpinan merupakan isu utama yang secara nyata 
berdampak pada produktifitas, komitmen, kolaborasi bersama, dan kepuasan 
dalam bekerja. Kepemimpinan dan spiritualitas dalam bekerja memastikan adanya 
komitmen yang tinggi, kepuasan bekerja, dan produktifitas organisasi secara 
keseluruhan.  

Kecerdasan emosional juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
Goleman (2005) menekankan perlunya Emotional Intelligence atau biasa disebut 
EI dalam dunia kerja, tempat yang sering kali dianggap lebih banyak 
menggunakan “cara berpikir analitis” daripada melibatkan perasaan atau 
emosional. Menurutnya setiap orang dalam perusahaan atau organisasi dituntut 
untuk memiliki EI yang tinggi. Selain itu, Goleman (2005) berpendapat juga 
bahwa Intelligence Quotient (IQ) bersifat relatif tetap, sementara EI dapat berubah 
sehingga bisa dibentuk dan dipelajari. 

Spiritualitas di tempat kerja didefinisikan oleh Jurkiewicz dan Giacalone 
(2004) sebagai suatu kerangka kerja dari adanya bukti nilai organisasi di dalam 
suatu budaya yang mempromosikan pengalaman karyawan secara transcendental 
melalui proses kerja, dan memfasilitasi perasaan saling terhubung baik perasaan 
sedih maupun gembira. Hal tersebut berarti peran dari spiritualitas itu penting 
dalam menciptakan dan menanamkan nilai serta budaya dalam suatu organisasi. 

Pelatihan emosional dan spiritual pada saat ini menjadi salah satu trend 
pelatihan di dunia yang telah dilakukan oleh Steven Covey. Melalui metode 
pelatihan Seven Habits of Highly Effective People yang mengedepankan 
pentingnya keseimbangan antara kemenangan pribadi melalui unsur kompetensi 
diri dan kemenangan sosial melalui kerja sama guna penciptaan sinergi. Banyak 
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pula pelatihan mengenai Emotional Intelligence yang didasarkan pada buku 
Daniel Goleman (2005) yang berjudul “Emotional Intelligence” yang mengatakan 
bahwa Emotional Intelligence lebih bermanfaat dibandingkan dengan kecerdasan 
intelektual. Adapula pelatihan mengenai Spiritual Intelligence melalui 
trancedental meditation yang diilhami dari praktek-praktek spiritual yang terjadi 
di India. Pada kenyataannya, sampai dengan saat ini penulis sangat sedikit 
menemukan sebuah pelatihan yang mensinergikan antara kedua pelatihan untuk 
meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual sekaligus.  

Di Indonesia, pelatihan emosional dan spiritual cukup populer. Pelatihan 
yang sangat dikenal adalah Pelatihan ESQ oleh Ary Ginanjar Agustian. Pelatihan 
tersebut sudah berusia lebih dari 10 tahun. Pelatihan emosional dan spiritual ini 
telah tumbuh besar dan menjadi fenomena yang meluas khususnya di kalangan 
para pimpinan perusahaan di hampir seluruh kota besar yang ada di berbagai 
propinsi di Indonesia. Alumni pelatihan tersebut pun telah dihasilkan sebanyak 
lebih dari 1000000 orang (sumber: ESQ alumni database per 1 Maret 2011). 
Jumlah peserta pelatihan emosional dan spiritual dari tahun ke tahun dapat dilihat 
pada Tabel 1.  
 

Tabel 1  Jumlah peserta pelatihan emosional dan spiritual dari tahun 2007-2012 
Tahun Jumlah 
2007 175.177 
2008 190.205 
2009 187.830 
2010 185.492 
2011 103.744 
2012 113.145 

sumber : ESQ alumni database 2012 
 

Pimpinan ESQ Leadership Center sendiri yaitu Ary Ginanjar Agustian 
menjelaskan bahwa pelatihan yang dijalankannya bukanlah suatu dakwah akan 
suatu ajaran agama tertentu melainkan suatu pelatihan untuk peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, dengan kekhususan menggunakan model pelatihan 
emosional dan spiritual sebagai pokok bahasan pelatihannya. Pelatihan ini 
mendapatkan sambutan dari publik ketika akhir-akhir ini di Indonesia banyak 
terjadi fenomena degradasi moral yang tinggi dengan maraknya berbagai kasus 
korupsi dan narkoba yang melibatkan pejabat publik dan para pesohor lainnya, 
serta banyak terjadi konflik sosial di masyarakat.  

Peminat pelatihan yang terus bertambah, termasuk pada tingkat perusahaan, 
mengindikasikan kemanfaatan pelatihan ini pada perusahaan yang 
menjalankannya. Pada kenyataannya, sampai saat ini belum pernah dilakukan 
evaluasi secara ilmiah apakah pelatihan ini memberi dampak pada peningkatan 
kinerja perusahaan. Berbagai perusahaan melakukan pelatihan ini dengan 
berbagai bentuk. Ada yang melakukannya hanya untuk tingkat pimpinan atau 
tingkat manajerial, ada pula yang menjalankannya untuk seluruh tingkat 
perusahaan bahkan menyertakan stakeholder (pemangku kepentingan) inti 
perusahaan. 

Pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual dalam hal ini adalah pelatihan 
ESQ dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu tingkatan basic, intermediate satu, 
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intermediate dua dan advance. Pada tingkatan basic diperkenalkan siapa 
Tuhanmu, darimana manusia berasal, apa peran manusia di dunia dan kemana 
manusia akan pergi setelah meninggal kelak. Tingkatan kedua, menjurus kepada 
pemahaman misi apa yang dibawa oleh manusia di bumi ini (mission statement 
training).  Tingkatan ketiga, melihat sinergi yang terjadi apabila semua kekuatan-
kekuatan positif dari orang-orang yang berbeda disatukan dan bagaimana 
mengurangi efek dari kekuatan-kekuatan negatif (strategic collaboration 
training). Tingkatan terakhir berfokus pada total action yang harus dilakukan 
seorang alumni training ESQ dalam penjabaran konsep sebagai rahmatan 
lil’alamin di muka bumi. 

Indonesia pada saat ini mengalami proses peningkatan ekonomi yang cukup 
signifikan, bahkan menurut prediksi dari Bank Dunia, Indonesia akan menjadi 
Negara ketujuh terkuat di dunia dalam bidang ekonomi di tahun 2050.  Sayangnya 
disisi lain pada saat yang sama Indonesia menjadi salah satu Negara terkorup di 
dunia pada saat ini (Henyastutik 2012).  Hal ini, apabila tidak diperbaiki akan 
membuat Indonesia tidak akan pernah berhasil mencapai level nomor tujuh dunia. 
Dilain pihak, sebagian orang berpendapat, apabila ingin menekuni dunia 
spiritualitas yang lebih menekankan kepada kebaikan, maka diharuskan 
meninggalkan urusan duniawi dan menyepi.  Dikotomi antara spiritualitas dan 
materialism menjadi perdebatan panjang dan dianggap tidak akan pernah dapat 
bersatu.  Hal ini terbantahkan dengan penelitian mengenai spiritualitas yang 
dilakukan oleh penulis di PT. Bukit Asam Tbk. (PTBA), dimana top 
manajemennya berhasil membawa seluruh karyawan ke arah spiritualitas dengan 
misi bekerja adalah suatu ibadah dan disaat yang sama dapat meningkatkan 
kinerja organisasinya. 

PT. Bukit Asam Tbk. (PTBA) merupakan perusahaan yang dipilih dalam 
penelitian ini dikarenakan hampir seluruh karyawan sudah mengikuti pelatihan 
emosional dan spiritual. Karyawan yang telah melakukan pelatihan di PTBA lebih 
dari 95 %. Implikasi dari pelatihan emosional dan spiritual tersebut tampak dalam 
transformasi budaya perusahaan. Pada awalnya, perusahaan lebih menekankan 
pada western style seperti safety first sebagai slogan utamanya. Namun, setelah 
melakukan pelatihan muncul slogan-slogan seperti bekerja cerdas, bekerja ikhlas, 
selamat beribadah, dan lain-lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan 
emosional dan spiritual yang didapatkan karyawan PTBA terlihat secara nyata. 
Oleh karena itu, analisis pengaruh kecerdasan emosional dan spiritual terhadap 
komitmen organisasi dan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan adanya jumlah 
karyawan PTBA yang mayoritas telah melakukan pelatihan emosional dan 
spiritual. 

 
 
 

1.2  Identifikasi Masalah 
 
 

PTBA sudah menjalankan pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual 
sejak tahun 2004 dan melibatkan hampir seluruh karyawan. Sampai saat ini, 
belum pernah dilakukan suatu kajian ilmiah secara lengkap terhadap pengaruh 
pelatihan emosional dan spiritual kepada komitmen organisasi dan kepuasan kerja 
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dalam rangka peningkatan kinerja. Penelitian ilmiah diperlukan untuk 
membuktikan pengaruh pelatihan emosional dan spiritual terhadap komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja berikut dengan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kinerja. Kajian 
terhadap PTBA sekaligus dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagaimana 
implementasi pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual dalam sebuah 
perusahaan dan implikasinya pada komitmen organisasi dan kepuasan kerja 
karyawan. 
 

 
1.3  Perumusan Masalah 

 
 

PTBA merupakan sebuah perusahaan batu bara milik negara yang dipilih 
untuk menjadi obyek penelitian kali ini dikarenakan hampir seluruh karyawan 
sudah mengikuti pelatihan emosional dan spiritual. Berdasarkan identifikasi 
masalah di atas ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan manajemen dan untuk 
selanjutnya dilakukan perumusan masalah sebagai berikut: 

• Bagaimana tingkat kecerdasan emosional dan spiritual karyawan PTBA 
yang sudah mendapatkan pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual 
terhadap komitmen organisasi di perusahaannya? 

• Bagaimana komitmen organisasi dan kepuasan kerja karyawan PTBA 
yang sudah mendapatkan pelatihan emosional dan spiritual? 

• Apakah karakteristik peserta pelatihan emosional dan spiritual berkaitan 
erat dengan tingkat kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional? 

• Apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan 
emosional dengan komitmen organisasi dan kepuasan kerja? 

 
 

 
1.4  Tujuan Penelitan 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi pelatihan 
kecerdasan emosional dan spiritual serta pengaruhnya terhadap komitmen 
organisasi dan kepuasan kerja pada sebuah perusahaan yaitu PT. Bukit Asam 
(PTBA) di mana lebih dari 95 % karyawannya telah mengikuti pelatihan 
emosional dan spiritual. Secara lebih spesifik tujuan penelitian ini adalah:  

• Menganalisis tingkat kecerdasan emosional dan spiritual karyawan PTBA 
yang sudah mendapatkan pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual di 
perusahaannya 

• Menganalisis komitmen organisasi dan kepuasan kerja karyawan PTBA 
yang sudah mendapatkan pelatihan emosional dan spiritual  

• Menganalisis hubungan latar belakang karakteristik peserta pelatihan 
dengan keberhasilan pelatihan emosional dan spiritual, khususnya 
terhadap kecerdasan emosi dan spiritual 

• Menganalisis pengaruh tingkat kecerdasan spiritual dan kecerdasan 
emosional terhadap kepuasan kerja dan komitmen organisasi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 
 
 

Manfaat secara akademik  
Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan empiris mengenai 

implementasi pelatihan kecerdasan emosional dan spiritual di sebuah perusahaan. 
Selain itu, dapat mengetahui pengaruhnya pada komitmen karyawan terhadap 
organisasi dan kepuasan kerjanya. Kajian terhadap dampak pelatihan kecerdasan 
emosional dan spiritual merupakan bidang yang relatif baru bagi masyarakat 
ilmiah di Indonesia, khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia 
(MSDM). 
 

Manfaat secara praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi manajemen yang ingin 

meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan kecerdasan emosional dan 
spiritual. 

 
 
 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

Penelitian ini hanya dibatasi pada perusahaan di mana para pimpinan dan 
atau anggotanya sebagian atau seluruhnya pernah mendapatkan pelatihan 
emosional dan spiritual, yaitu pada sebuah perusahaan batu bara PTBA yang 
berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Lingkup yang dibahas mulai 
dari profil karyawan yang pernah mengikuti pelatihan, pengaruh pelatihan 
emosional dan spiritual terhadap kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 
serta hubungannya antara kecerdasan emosional dan spiritual tersebut dengan 
komitmen organisasi dan kepuasan kerja, serta faktor-faktor dari karakteristik 
peserta pelatihan yang berpengaruh terhadap SI dan EI. 

 
 
 

1.7  Keterbaharuan  
 
 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan secara teoritis kajian spiritualitas 
dan emosionalitas di tempat kerja melalui penggunaan pelatihan emosional dan 
spiritual guna meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 
karyawan. Secara empiris hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan 
untuk pembelajaran bagi organisasi lain yang ingin mencapai kesuksesan di masa 
depan dengan melakukan implementasi spiritualitas dan emosionalitas di tempat 
kerja.  
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Keterbaharuan secara teoritis sebagai berikut. 
• Ditemukannya keterkaitan antara karakteristik peserta pelatihan emosional 

dan spiritual dengan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual 
beserta aspek dan dimensinya. 

• Ditemukan sebuah model yang mengkaitkan antara Kecerdasan Emosional 
dan Kecerdasan Spiritual terhadap Komitmen Organisasi dan Kepuasan 
Kerja beserta aspek dan dimensinya. 
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